Information om behandling av personuppgifter
I nedanstående text beskriver vi hur dina personuppgifter behandlas när du besöker gillajobbet.se
eller när du besöker våra event.
Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters satsning för att inspirera till ett förebyggande och
hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser.

1

Vi skyddar dina personuppgifter

AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) och Prevent – Arbetsmiljö i samverkan svenskt
näringsliv, LO och PTK, 802005-7587, Ideela föreningen Suntarbetsliv – parter för prevention med firma
Suntarbetsliv Sverige, 802464-9447 och Gilla Jobbet”, "vi", "oss") är gemensamt personuppgiftsansvariga för
behandlingen av dina personuppgifter som framgår av denna information. För de behandlingar av dina
personuppgifter där vi gemensamt ansvarar har vi upprättat ett arrangemang där våra respektive roller och
ansvar framgår.
Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi vidtar tekniska och
organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att behandlingen sker i
enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och våra interna riktlinjer och rutiner för hantering av
personuppgifter.

2

Vilka personuppgifter behandlar vi och varför?

•
Administration av eventdeltagande
Vi behandlar dina personuppgifter för att administrera din medverkan vid aktuellt event, b.la. för att kunna
hålla en lista över anmälningar och för registrering vid eventet.
Kategorier av uppgifter

Laglig grund för behandlingen

•
•
•
•

Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla Gilla
Jobbets berättigade intresse av att kunna administrera deltagandet vid
aktuellt event.

Namn
Kontaktuppgifter
Anställningsuppgifter
Ev. uppgift om allergier

I den mån uppgifter om allergier behandlas sker det med stöd av
samtycke.

Bevarandetid: För administration av ditt deltagande vid aktuellt event sparas dina personuppgifter som längst till dess
att eventet genomförts.

•
Hantera och underhålla relationer
Vi behandlar även dina personuppgifter för att upprätthålla kontakten med dig, t.ex. genom att skicka
inbjudningar till kommande seminarier och event som vi tror kan intressera dig samt för att tillhandahålla
relevant information.
Kategorier av uppgifter

Laglig grund för behandlingen

•
•
•

Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning. Behandlingen är
nödvändig för att uppfylla Parternas berättigade intresse av att
underhålla vår relation med dig som intressent till Parternas.

Namn
Kontaktuppgifter
Anställningsuppgifter

Bevarandetid: Dina uppgifter sparas under 3 år för det aktuella ändamålet.

•
Sprida information om Gilla Jobbet
Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för att sprida information om Gilla Jobbet och om Parterna
internt och externt, via digitala medier såsom vår hemsida, vårt intranät, på sociala medier och genom länkar i
nyhetsbrev, samt i förekommande fall i tryckt media i form av egna publikationer.

Kategorier av uppgifter

Laglig grund för behandlingen

•
•
•
•
•

Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning. Behandlingen är
nödvändig för att uppfylla Parternas berättigade intresse av att kunna
publicera och sprida information om Gilla Jobbet, såsom ökad
kännedom om arbetsmiljö och minskad ohälsa i arbetslivet

Namn
Kontaktuppgifter
Anställningsuppgifter
Fotografier
Filmupptagning

Bevarandetid: Dina uppgifter sparas under 3 år för det aktuella ändamålet.
•
Kommunicera verksamhetsrelaterad information
Om du väljer att prenumerera på eller i enskilda fall ta del av nyhetsbrev, tidskrifter, pressmeddelanden eller
annat material hänförligt till Gilla Jobbet kommer vi att behandla dina personuppgifter i syfte att
tillhandahålla dig sådant önskat material.

Kategorier av uppgifter

Laglig grund för behandlingen

•
•

Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose
vårt berättigade intresse att tillhandahålla dig materialet du
efterfrågat.

Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter

Lagringstid: Personuppgifter som behandlas för detta ändamål kommer att bevaras fram till att du
väljer att avregistrera dig från det valda utskicket eller, om det rör sig om ett engångsutskick, fram till
att vi skickat det efterfrågade materialet.
• Besvara frågor och hantera feedback
Vår webbplats möjliggör för dig att bl.a. ställa frågor och lämna feedback till oss kopplat till vår verksamhet
samt för att i övrigt kommunicera med oss. Om du väljer att göra detta kommer vi att behandla dina
personuppgifter som du lämnar till oss.
Kategorier av uppgifter

Laglig grund för behandlingen

•
•
•

Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose
vårt berättigade intresse att besvara dina frågor och hantera din
feedback.

Identitetsuppgifter
Kontaktuppgifter
Din kommunikation

Lagringstid: Personuppgifter som behandlas för detta ändamål kommer att bevaras under en period
om tre (3) månader från att vi mottagit din fråga eller feedback.
• Analysera och följa upp användningen av vår webbplats
För att vår webbplats ska bli så bra och användarvänlig som möjligt utvärderar vi kontinuerligt dess
användning. Detta sker t.ex. när vi samlar in besöksstatistik hänförlig till webbplatsen och vid uppföljning av
hur du använder vår webbplats (såsom besökta webbsidor, spenderad tid på besökta webbsidor, länkar du
klickat på, etc.) inklusive övrig besöksstatistik kopplad till vår webbplats.
Kategorier av uppgifter

Laglig grund för behandlingen

•
•

Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose
vårt berättigade intresse att utvärdera, följa upp och förbättra vår
webbplats.

Identitetsuppgifter
Användargenererade
uppgifter

Lagringstid: Personuppgifter som behandlas för detta ändamål kommer att bevaras under en period
om ett (1) år från tidpunkten då vi samlat in uppgifterna. Personuppgifter på aggregerad nivå som
avidentifierats direkt efter insamlingen (t.ex. din IP-adress kopplad till din användning av webbplatsen
och enkäterna, inklusive övrig statistik) kommer att bevaras tillsvidare.

•
Hantera och skydda system och tjänster
För att se till att webbplatsen fungerar korrekt samt för att hantera och skydda våra IT-system och -tjänster,
t.ex. vid loggning, felsökning, säkerhetskopiering, förändrings- och problemhantering i system och i samband
med eventuella IT-incidenter, behandlar vi om det är nödvändigt dina personuppgifter.
Kategorier av uppgifter

Laglig grund för behandlingen

Samtliga uppgifter som samlas in
för övriga ändamål

Intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt
berättigade intresse av att hantera och skydda våra IT-system och tjänster.

Lagringstid: Personuppgifter bevaras under samma period som anges i förhållande till respektive ovan
angivna ändamål. Personuppgifter i loggar bevaras för felsökning och incidenthantering under en tid om 12
månader räknat från tidpunkten för logghändelsen.
•
Uppfylla skyldigheter enligt lag
Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag, t.ex. skyldigheter enligt
dataskyddsförordningen.
Kategorier av uppgifter

Laglig grund för behandlingen

•

Rättslig förpliktelse

Samtliga uppgifter som samlas in
för övriga ändamål

Bevarandetid: Dina uppgifter sparas så länge som krävs för att uppfylla aktuella rättsliga förpliktelser.
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Varifrån samlar vi in uppgifter om dig?

•
Dig själv
Vi samlar in dina personuppgifter från dig själv, t.ex. när du fyller i formulär på vår webbplats eller
kommunicerar med oss via e-post.
Vi samlar vidare in dina personuppgifter från dig själv som automatiskt genereras från din enhet, t.ex. med
hjälp av cookies på vår webbplats.

4

Överföring och utlämnande av personuppgifter

Vi lämnar i förekommande fall ut eller överför dina personuppgifter till följande mottagare.
•
Personuppgiftsbiträden som agerar på uppdrag av Gilla Jobbet
För att uppfylla ändamålen med behandlingen av personuppgifter delar vi dina personuppgifter med
tjänsteleverantörer som vi har anlitat, t.ex. inom IT (såsom lagring, underhåll av IT-system, teknisk support
och för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats). De tjänsteleverantörer som vi har anlitat får
endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter
för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska
åtgärder för att skydda dina personuppgifter.
•
Delning av personuppgifter inom Gilla Jobbet
För att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen av personuppgifter som anges ovan delar vi dina
personuppgifter inom Gilla Jobbet enligt nedan. Försäkringsföretagen inom Gilla Jobbet kommer att motta
och behandla dina personuppgifter såsom gemensamt personuppgiftsansvariga enligt vad som närmare
beskrivs i avsnitt 1.
•
Sociala medier
Vi kan komma att publicera bilder på dig på våra användarkonton på sociala medier (LinkedIn, Youtube och
Twitter).
•
Överföring av personuppgifter till tredjeland
Om dina personuppgifter överförs till en mottagare utanför EU/EES kommer Gilla Jobbet att vidta lämpliga
åtgärder för att säkerställa skyddet för dina personuppgifter. Detta sker t.ex. genom säkerställandet av att EUkommissionens standardavtalsklausuler har ingåtts mellan Gilla Jobbet och mottagaren av personuppgifter
samt att övriga skyddsåtgärder har vidtagits såsom nödvändigt i det enskilda fallet.

Du har rätt att begära en kopia på dokumentation som påvisar att vi vidtagit lämpliga åtgärder för att skydda
dina personuppgifter som överförs utanför EU/EES.
Om du vill få mer information om överföringen av dina personuppgifter och huruvida personuppgifterna
överförs utanför EU/EES, vänligen kontakta oss på kontaktuppgifterna som framgår av avsnitt 6 nedan.
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Dina rättigheter

Enligt gällande dataskyddslagstiftning har du följande rättigheter.
•
Registerutdrag
Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant
fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig, ett s.k. registerutdrag.
•
Begära rättelse
Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära rättelse.
•
Rätt att motsätta behandling som stödjer sig på en intresseavvägning
Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning av skäl som är hänförliga
till din specifika situation. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig
behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.
•
Rätt till radering
Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade, t.ex. om behandlingen stödjer sig
på ett samtycke och du återkallar detta samtycke. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt
lag att bevara uppgifterna. Gällande samtycken som rör första och tredjepartscookies väljer besökaren själv
att radera kakorna från sin dator samt hos tredjepart. Se vidare kakor på hemsidan. [inkludera länk]
•
Rätt att begära begränsning av behandling
Du har även rätt att, i de fall som tillämplig dataskyddslagstiftning föreskriver det, begära att behandlingen av
dina personuppgifter begränsas. Notera dock att om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska
begränsas kan det medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid
behandlingen begränsats.
•
Rätt att inge klagomål
Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till
tillsynsmyndigheten.

6 Vem kontaktar jag vid frågor eller utnyttjande av registrerades rättigheter?
Om du har frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Gilla Jobbet på
e-post info@gillajobbet.se.

7 Kategorier av personuppgifter
Nedan hittar du en förklaring till de kategorier av personuppgifter som vi kan samla in och spara om dig.
Kategorier av personuppgifter

Exempel på personuppgifter

Användargenererade uppgifter

Din kommunikation

Besökta webbsidor, åtgärder på besökta webbsidor,
enhet (t.ex. enhetsinställningar, typ av enhet),
webbläsare, geografiska uppgifter
Kommunikation i e-post, enkäter och undersökningar

Identitetsuppgifter

Namn, IP-adress, användarnamn

Kontaktuppgifter

Adress, e-postadress, telefonnummer

